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چبرت سبسهبًی کٌفزاًس
ریبست کٌفزاًس :جٌبة آقبی دکتز احوذ قزیت(استبد توبم سبسهبى اًزصی اتوی)
دثیز کٌفزاًس :جٌبة آقبی دکتز رضب عالئی (هذرس هَسسِ آهَسش عبلی اًزصی )

کویتِ علوی کٌفزاًس(:چبرت پیطٌْبدی)
جٌبة آقبی دکتز پزٍیش ججِ دارهبراالًی(استبدتوبم ٍ چْزُ هبًذگبر هٌْذسی ثزق)
جٌبة آقبی دکتز هحوذصبدق آیت اللْی(داًطیبر هٌْذسی هخبسى)
جٌبة آقبی دکتز علی ضبهل(داًطیبر داًطگبُ آساد اسالهی)
جٌبة آقبی دکتز اردضیز آرش(استبدیبر داًطگبُ آساد اسالهی)
جٌبة آقبی دکتز یَسف یبسی(استبدیبر ٍ ّئیت علوی هَسسِ آهَسش عبلی اًزصی )
جٌبة آقبی دکتز احوذی(داًطیبر داًطگبُ علن ٍصٌعت)
جٌبة آقبی دکتز علی ثخص کسبئیبى(استبدیبر داًطگبُ تْزاى)
خبًن دکتز فزیذُ عتبثی(استبدیبر داًطگبُ علَم ٍتحقیقبت)
جٌبة آقبی دکتز سالم اهلل هحوذی آیالر(استبدیبر داًطگبُ آساد اسالهی)
جٌبة آقبی دکتز سیذ یبسز ثبقزی(ّئیت علوی هَسسِ اهَسش عبلی اًزصی)

جٌبة آقبی دکتز هزتضی طبّزخبًی(استبدیبر ٍ هذرس آهَسش عبلی اًزصی)
جٌبة آقبی دکتز عجذالعظین یبقَتی(ّئیت علوی هَسسِ آهَسش عبلی اًزصی)

کویتِ ثزگشاری:
-1جٌبة آقبی هٌْذس داریَش خسزٍی(هسئَل کویتِ ثزگشاری)
-2جٌبة آقبی هٌْذس یشداًی
-3جٌبة آقبی فَاد اثَیی
-4جٌبة آقبی سبالر هظبّزیبى
-5سزکبر خبًن هعصَهِ اّزی
-6سزکبر خبًن ّستی ضبّزخی پَر
-7جٌبة آقبی حسیي رفیعی

.هحَرّبی کٌفزاًس
مهندسی عمران ومعماری :
حمل ي ومل ي تزافیه  ،فىايریَای وًیه در مُىدسی عمزان  ،مُىدسی محیط سیست ي تًسعٍ پایدار  ،ایمىی ،مدیزیت تحزان ي
پدافىد غیزعامل  ،مُىدسی مىاتع آب ،ساسٌَای َیدريلیىی ي دریایی ،معماری پایدار  ،ريشُا ي فىايریُای وً در در معماری ،
ن شىاسی معماری  ،معماری پایدار ي ساختمانَای ًَشمىد  ،معماری  ،تغییز اللیم ي چگًوگی
اوزژی َای وً در معماری  ،سة
مصزف اوزژی

مهندسی برق :
الىتزيویه لدرت  -دیىامیه سیستم َای لدرت  -عایك ي فشار لًی  -ماشیه َای الىتزیىی  -الىتزيویه صىعتی  -پست -
اديات جثزان وىىدٌ  -سیستم َای تًلید ،تًسیع ي اوتمال اوزژی ،اديات ویمٍ َادی -وىتزل خطی ي غیز خطی  -رتاتیه -
وىتزل فزآیىدَا  -شىاسایی سیستم  -مدل ساسی سیستم  -وىتزل ًَشمىد ي وىتزل تُیىٍ
مهندسی مکانیک و انرژی :
وًآيری در ویزيگاٌ َای آتی ،حزارتیَ ،ستٍ ای ي اوژی َای تجدید پذیز ،مُىدسی تاسیسات ،مىاویه جامدات  ،دیىامیه،
ارتعاشات ي وىتزل  ،تزمًدیىامیه  ،مىاویه سیاالت  ،اوتمال حزارت ي احتزاق  ،اوزژی ي محیط سیست  ،تیًمىاویه ،میىزي
ي واوًمىاویه  ،طزاحی ي ساخت  ،وامپًسیت َا ي مًاد مزوة  ،ساسٌ َای مىاویىی  ،ساخت ي تًلید ي فه آيری َای
پیشزفتٍ  ،مىاویه وفت ،گاس ،پتزيشیمی ي پاالیشگاٌ  ،مىاویه ماشیه َای وشايرسی  ،مىاویه محاسثاتی  ،مىاویه صىایع
خًدري  ،مىاویه صىایع حمل ي ومل دریایی ي ریلی  ،صىایع ًَافضا ،مُىدسی پژشىی ي مىاتزيویه  ،دستايردَای
طزحُای وً ي تًسعٍ ای صىعتی(خاللیت َا ،تًلیدات صىعتی)

اّذاف کٌفزاًس
ارائِ تکٌَلَصیْبی ًَیي درثخص سبختوبى در جْت کبّص هصزف اًزصی
آضٌبیی ثب صٌبیع اًزصی ثز ٍ راّکبرّبی کبّص هصزف اًزصی
ضٌبسبیی تکٌَلَصیْبی جذیذ ثْزُ ثزداری اس اًزصیْبی تجذیذپذیز
.
.
.

تبریخ ّبی هْن
ارسبل چکیذُ هقبلِ:

 94/04/30الی 94/06/31

ارسبل اصل هقبلِ:

 94/07/30الی 94/09/15

سهبى داٍری اصل هقبالت حذاکثز  10رٍس پس اس ارسبل
سهبى ثزگشاری کٌفزاًس 4 :دیوبُ 1394

آدرس دثیزخبًِ :سبٍُ ،هیذاى ضْزداری ،خیبثبى سلوبى سبٍجی هَسسِ اهَسش عبلی اًزصی

هسینه هب:
هسینه هبی شرکت در کنفرانس مطببق جذول زیر مشخص گردیذه است که جذول زیر مربوط به ثبت نبم
پیش از تبریخ  94 ........ .......است و هسینه ثبت نبم پس از آن به هسینه هبی اعالم شذه بنب بر جذول %20
اضبفه خواهذ شذ.
ثبت نبم بب ارائه مقبله
ثبت نبم تب ....................

مقبله اول

مقبله دوم

مقبله سوم
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ارائه مقبله

دانشجویبن

150

80

40

100

دانشجویبن و اسبتیذ دانشگبههبی
سبوه

120

50

25

100

اعضبی هیئت علمی

150

80

40

150

آزاد

150

100

80

200

 پژوهشگران محترم در نظر داشته ببشنذ که حبلت «ثبت نبم بب ارائه مقبله » منحصر به نویسنذه ی
اول مقبله می ببشذ و ثبت نبم دیگر نویسنذگبن در صورت تمبیل برای حضور کنفرانس مطببق بب
بخش «بذون ارائه مقبله» صورت خواهذ گرفت.


ثبت نبم هبی گروهی مشمول  20درصذ تخفیف خواهنذ شذ.

